
Förklarande text om uttagningstävlingarna år 2012 
  

Uttagningstävlingarna kommer att hållas i Markkleeberg 31 mars och 1 april. Tävlingen 
består av kval på lördag, med semifinal och final på söndag. Uttagningsreglerna enligt bifogat 
PM kommer att gälla, vilket innebär att bästa tävlingsresultat för varje aktiv räknas. 
 
Tidigare år har tävlingen bestått av två separata tävlingar men detta har tyvärr ändrats. Vi 
kommer ändå att hålla uttagningar i Markkleeberg. Ett begränsat antal aktiva går således 
vidare till semifinal och det kan innebära att de aktiva som inte går vidare får endast en 
tävling. De som når semifinal får två, och de som når final får ytterligare en tävling. 
  
Vi för diskussioner med organisationen för att ge alla svenska startande möjlighet till två 
klockade och bedömda åk även på söndagens tävling som föråkare – även de som inte tar sig 
till semifinal eller final. Det blir då som en vanlig tävling. 
 
Om detta är möjligt får vi reda på i slutet av februari. Om endast ett begränsat antal svenska 
startande får delta på semifinal som föråkare, gäller följande prioriteringsordning (utöver de 
som kvalificerar sig till semifinal på egen hand). 
 
1.  De som klarat 11 % -gränsen under 2011 i procentordning (i K1H:1, Isak Öhrström. 2, 

Fredrik Wahlén och i C1H: Erik Garmo). 
2. I prioritetsordning enligt lördagens kvalresultat. 

Vid behov löser elitkommittén representant på plats eventuella de frågeställningar som kan 
uppkomma. 
 
Totala antalet föråkare vet vi ej idag. Vi vet ej heller om svenska aktiva kan bli föråkare till 
både semifinal och final. 
 
Ambitionen är således följande: I första hand att alla får två åk båda dagar. I andra hand att 
alla har två åk lördag och ett garanterat åk på söndag. Mer information kommer så snart den 
finns tillgänglig. 
 
Anmälan 
Alla som vill tävla i Markkleeberg skall anmäla sig till Göran Hedström före 24 februari. 
Antalet tävlande kan vid behov begränsas. 
Startavgift betalas av den tävlande i kontanter (euro) på tävlingsplatsen till svensk lagledare. 

 


